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VISSZATÉRÉS Júniusban már vízre kerülhet az új hajó, októberben pedig rajt!

Eddig bírta az álmai nélkül
Tihanyi Tamás
tihanyi.tamas@fmh.plt.hu

Budapest – Fa Nándor
pénteken a fôvárosban je-
lentette be, hogy 15 év
után visszatér a verseny-
zéshez és részt vesz az
IMOCA óceáni szólóvitor-
lázó világbajnoki szériá-
ban. A hajó már készül.

– Itt az idô, 15 év után végre
megtehetem ezt a bejelentést –
mondta Fa Nándor pénteken
délelôtt újságírók, munkatár-
sak és barátok elôtt. – Évek óta
érlelôdik ez bennem, talán már
attól kezdve, hogy 1997-ben
visszavonultam a versenyzés-
tôl. Lassan, de biztosan fel-
épült az igény és a környeze-
temben is kialakultak a feltéte-
lek. Uralkodó lett a gondolat,
hogy igenis van még lehetôsé-
gem, elôször a lelkemben hit-
tem el, van még visszatérés.
Éreztem, hogy a „mondatot”
be kell még fejeznem...

Hihetetlen volt, amit ezután
mondott még azok számára is,
akik tudósítóként végigcsinál-
ták vele az elmúlt 25 évet, vé-
gigélték azt a nagyszerû és
megismételhetetlen legendát,
amely a Szent Jupát indulásá-
val kezdôdött és – ezt oly so-
kan éreztük – sosem ért véget.

Nos, távirati stílusban a kö-
vetkezô a helyzet: Fa Nándor a
közelmúltban úgy döntött, is-
mét hajóra száll és végigcsi-
nálja az IMOCA World Cham-
pionship elnevezésû óceáni
szólóvitorlázó világbajnoki
szériát. Ez egy 2013-tól 2017-
ig tartó rendkívüli versenyso-
rozat. Egy ilyen kihívást ma
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A teljes egészében magyar tervezésû és építésû 60 lábas karbon versenyvitorlás. Már elkészült a hajóhéj és felépültek a válaszfalak is

már csak világszínvonalú ha-
jóval érdemes elkezdeni, lehet
végigküzdeni élve és a tisztes
eredmény reményében.

Fa Nándor Déry Attilával
szép csendben megtervezte a
hatvan lábas hajót, és elkezdô-
dött az építés. A test jelenleg
egy másik hajóépítô zseni, a
Fehérváron felnôtt egykori vi-
torlázó, Paulovits Dénes (illet-
ve a hajós körökben immár vi-
lághírû Pauger Carbon Kft.)
csarnokában egyelôre a nyil-
vánosság elôl gondosan elrejt-
ve készül. Nándor úgy számol,
rövidesen Kápolnásnyékrôl
átkerülhet a hajó saját Fehér-
vári csarnokába, majd február-

szer egyedül és versenyben.
Jövô októberben rajtol el tehát
a Transat: a világ legjobb vi-
torlázóinak mezônye verseny-
ben átszeli az Atlanti-óceánt
(ezt Nándor eddig már ötször
megtette). A Barcelona World
Race 2014 decemberében két-
személyes megállás nélküli
Föld-kerülô száguldás lesz,
majd 2015-ben két újabb Tran-
sat következik, aztán a „leg-
fôbb” verseny, Fa Nándor szá-
mára mindennek az értelme,
lényege és varázsa: 2016-17-
ben Les Sables ´d Olonne-ból
indul a Vendée Globe, az egy-
személyes, megállás és külsô

segítség nélküli Föld-kerülô
verseny. Az lehet a Spirit of
Hungary projekt zárása.

Mi lesz a hajó neve? Ez még
nem derült ki, nyilván a támo-
gatóktól is függ. A világ leg-
nagyszerûbb szkipperét azon-
ban Fa Nándornak hívják.

Akik már nem lehetnek együtt vele

„Az jutott eszembe, hogy
sajnos már nem lehet tel-
jes a csapat”, lép hozzám
Fa Nándor a tájékoztató
elôtt. Igen, tudom, mire
gondol. A versenyekre
utazó székesfehérvári új-
ságíró-fotós-operatôr csa-

patból ketten már igazol-
tan vannak távol, Sipos
Józsefnek és Ôri Tóth Ist-
vánnak már csak a lelke
szurkol Nándorért. Ôk ba-
rátai maradnak örökre, s
bizonyára segítik majd, ha
egyedül lesz kint, a vízen.

ban elkészülhetnek a munká-
val. Június elején teszik vízre a
hagyományos helyszínen, az
adriai Koperben, ahol meg-
kezdôdnek a tesztvitorlázások.

Fa Nándor arról is szólt,
hogy az IMOCA szigorú biz-
tonsági szabályai miatt milyen
feltételeknek kell teljesülniük.
A tesztek során az ellenôrök
elôtt egy daru feldönti a hajót, s
neki egyedül kell azt a „talpá-
ra” állítania. Ez csak a mozgat-
ható tôkesúly segítségével le-
hetséges egyáltalán. A hajó
olyan speciális anyagokból ké-
szül, hogy ha a test minden
porcikáját elborítja a víz, még-
is a felszínen kell maradnia –
ez is biztonsági követelmény.
Az Adriáról aztán áthajózik az
Atlanti-óceánra, s felkészül az
elsô versenyre, a Transat Jac-
ques Vabre nevû kihívásra.

Közben folyamatosan ala-
kul a támogatói kör, képviselôi
közül többen már a pénteki tá-
jékoztatón bemutatkoztak.

De nézzük, milyen kihívá-
sok várnak a 60 esztendôs fe-
hérvári díszpolgárra, a Fa Hajó
Kft. tulajdonosára, aki három-
szor kerülte meg a Földet, két-

A Spirit of Hungary
elnevezésû projekt
sok kulcsszereplôje
Fejér megyei, illetve
székesfehérvári
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Az ugyancsak 60 lábas versenyvitorlás, az Alba Regia 1990-ben Székesfehérvár központjában

RÖVIDEN

A máltaiak
hálaadó miséje
Székesfehérvár (tt) – A
Magyar Máltai Szeretet-
szolgálat fehérvári cso-
portjának tagjai és ön-
kéntesei pénteken hála-
adó szentmisén köszön-
ték meg, hogy 20 éve
erôt és lehetôséget kap-
tak szolgálatuk gyakor-
lására. A munkatársak
hetente háromszor vár-
ják az éhezôket, hajlék-
talanokat, esetenként 80-
100 rászorulót is kiszol-
gálnak a Sziget utcában.
Ingyenes jogsegélyt
szolgáltatnak, karácso-
nyi gyûjtéseket szer-
veznek.

Játékkal várják
a karácsonyt
Székesfehérvár (tt) – Já-
tékos karácsonyváró
foglalkozásra invitálja a
Felsôvárosi Általános Is-
kola december 10-én,
hétfôn 16 óra 30 perckor
a nagycsoportos óvodá-
sokat. A gyermekek
megismerkedhetnek a
leendô elsôs tanító né-
nikkel, akik a német
nemzetiségi, illetve a
magyar hagyományôrzô
osztályba várják az ér-
deklôdôket.

Borbála napi
fúvóskoncert
Kincsesbánya, Balinka
(bkl) – Ma, azaz decem-
ber 8-án Szent Borbála
napi gyertyagyújtó ün-
nepséget rendez a köz-
ség önkormányzata. 16
órakor ünnepi mise a bá-
nyászok védôszentjének
nevét viselô kápolnában,
17 órától gyertyagyújtás,
koszorúzás a Bányász
emlékhelynél. Ünnepi
köszöntôt mond Bajkai
János polgármester. 17
óra 30-tól a Várpalotai
Bányász Fúvószenekar
ad koncertet a mûvelô-
dési házban. A hangver-
senyt kötetlen beszélge-
tés követi. Balinka me-
cséri településrészén
december 9-én, vasárnap
10 órakor koszorúzzák
meg Szent Borbála
szobrát.

Hirdetés

Része az életünknekRésze az életünknek

Mindennap nyer valaki!

Próbálja ki Ö
n is:

Adventi játékunkban
december 1 és 24 között

mindennap értékes nyeremények
találnak gazdára!


